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เปิดโรดแมป ‘ยานยนต์ไฟฟ้า’
ลั่น 10 ปี ปั๊มอีวีทะลุ 7.5 แสนคัน

บัสในสนำมบินอีก 50 คัน โดยตัง้ เป้ำ
ว่ำจะทยอยเปลีย่ นให้ครบ 5,000 คัน
ภำยในระยะเวลำ 5 ปี ตรงนี้คำดว่ำ
จะมีส่วนช่วยสนับสนุนผู้ประกอบกำร
ไทยทีม่ คี วำมสำมำรถในกำรผลิตรถอีวี
รวมทั้งซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชั่น
ส�ำหรับแชริ่งโมบิลิตี้ เพื่อเตรียมไปสู่
กำรพัฒนำรถประจ�ำทำงขับขีอ่ ตั โนมัติ
และยังช่วยลดภำระค่ำจัดซือ้ รถและค่ำ
ใช้จำ่ ยในกำรซ่อมบ�ำรุงด้วยกำรพัฒนำ
ผูผ้ ลิตในประเทศ

ต้

นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
นำยกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์
จันทร์โอชา ลงนำมค�ำสัง่ ส�ำนัก
นำยกรัฐมนตรี ที่ 38/2563 แต่งตัง้ คณะ
กรรมกำรนโยบำยยำนยนต์ไฟฟ้ำแห่งชำติ
เพื่อเป็นกลไกในกำรก�ำหนดนโยบำย
เร่งรัด และติดตำมกำรด�ำเนินงำน
ขับเคลือ่ นกำรพัฒนำอุตสำหกรรมยำนยนต์
ไฟฟ้ ำ ให้ เ ป็ น ไปตำมแผนงำนและ
เป้ำประสงค์ ตลอดจนให้ขอ้ เสนอแนะ
ในกำรด�ำเนินกำรทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้กำร
พัฒนำอุตสำหกรรมยำนยนต์ไฟฟ้ำ
เกิดผลสัมฤทธิอ์ ย่ำงจริงจัง และสร้ำง
ควำมเชือ่ มัน่ ให้กบั นักลงทุน โดยมีหน่วยงำน
ทีเ่ กีย่ วข้องเกือบทุกภำคส่วน
หลังจำกนัน้ แค่ 4 วัน คณะกรรมกำร
นโยบำยยำนยนต์ไฟฟ้ำแห่งชำติเรียก
ประชุมด่วน มีรองนำยกฯ สมคิด
จาตุศรีพทิ กั ษ์ นัง่ หัวโต๊ะ มอบหมำยให้
บีโอไอพิจำรณำสิทธิประโยชน์เพิม่ เติม
ของกำรลงทุ น ผลิ ต รถยนต์ ไ ฟฟ้ ำ
และแบตเตอรีไ่ ฟฟ้ำ เพือ่ ให้เกิดเป็นฐำน
กำรผลิตรถยนต์ไฟฟ้ำภำยใน 5 ปี
และมอบหมำยให้กระทรวงอุตสำหกรรม
กระทรวงพลังงำน และกระทรวง
คมนำคม ร่วมกันพิจำรณำด�ำเนินกำร
ให้เกิดอุตสำหกรรมยำนยนต์ไฟฟ้ำ
ประกอบด้วย รถยนต์ จักรยำนยนต์
และรถบัสสำธำรณะ เพื่อเชื่อมโยง
ระบบคมนำคม และลดปัญหำฝุน่ PM
2.5 ได้อย่ำงยัง่ ยืน

10 ปีปน้ั รถอีวี 7.5 แสนคัน

ปัจจุบนั จะเห็นมีผผู้ ลิตรถยนต์ไฟฟ้ำที่
ได้รบั กำรส่งเสริมกำรลงทุนแล้ว 28 โครงกำร
มูลค่ำกำรลงทุนกว่ำ 1.1 แสนล้ำนบำท
และมีกำรจ�ำหน่ำยรถยนต์แล้วกว่ำ 5 รำย
ประกอบด้วย โตโยต้ำ ฮอนด้ำ ฟอมม์
เมอร์เซเดส-เบนซ์ และบีเอ็มดับเบิลยู
ส�ำหรับสถำนีอัดประจุไฟฟ้ำหรือสถำนี
ชำร์จ ภำครัฐและเอกชนได้มกี ำรติดตัง้
สถำนีชำร์จธรรมดำ 736 จุด และควิกชำร์จ
69 จุด ส่วนกำรส่งเสริมกำรผลิตแบตเตอรี่
มีผขู้ อส่งเสริมกำรลงทุนจำกบีโอไอกว่ำ
11 รำย ได้รบั กำรส่งเสริมกำรลงทุน 9 รำย
แต่พบปัญหำว่ำขณะนี้รถยนต์ไฟฟ้ำ
มีรำคำสูง ประชำชนเข้ำถึงยำก และจ�ำนวน
สถำนีชำร์จไม่เพียงพอที่จะรองรับกำร
เดินทำงระยะไกล
ทั้ ง นี้ ตำมโรดแมปกำรพั ฒ นำ
อุตสำหกรรมยำนยนต์ไฟฟ้ำเพือ่ ผลักดัน
ให้ ป ระเทศไทยเดิ น ไปสู ่ เ ป้ ำ หมำย
กำรพั ฒ นำที่ ยั่ ง ยื น โดยตั้ ง เป้ ำ ใน
ปี 2030 ประเทศไทยมีกำรผลิตยำนยนต์
ไฟฟ้ำ (xEV) 30% ของปริมำณกำร

ประเดิม “วินสะอาด” มิ.ย.นี้

ผลิตทัง้ หมดที่ 2.5 ล้ำนคัน หรือเป็น
750,000 คัน

บันไดขัน้ ทีห่ นึง่ 6 หมืน่ คัน

จำกเป้ำหมำยข้ำงต้น สเต็ปแรกใน
กำรเดินไปสูเ่ ป้ำหมำย 2030 นัน้ รัฐบำล
ได้วำงกรอบไว้ 2 ปี คือ ปี 2020-2022
ด้วยกำรเริม่ น�ำร่องทีร่ ถยนต์ของหน่วยงำน
รำชกำร, อีวี ประชำรัฐ และวินสะอำด ด้วย
จ�ำนวนรถ 60,000 คัน แบ่งเป็น
1.รถรำชกำร 3,000+5,000+8,000 =
16,000 คั น 2.EV ประชำรั ฐ
5,000+25,000+20,000 = 30,000 คัน
3.วินสะอำด 3,000+20,000+30,000 =
53,000 คัน และยังก�ำหนดมำตรกำร
สนับสนุน ด้วยเงือ่ นไขกำรก�ำหนดอำยุ
กำรใช้งำนรถยนต์/ปรับภำษีจดทะเบียน+
ระบบจัดกำรซำกรถ, กำรด�ำเนินกำร
ตำมแผนกำรบังคับใช้ Euro 5, 6 และ
กำรก�ำหนดอัตรำค่ำไฟฟ้ำส�ำหรับสถำนี+
ท� ำ ให้ เ ข้ ำ ถึ ง กำรใช้ ง ำนได้ ส ะดวก
(billing system, platform) 4.แก้ปญ
ั หำ
ASEAN-CHINA FTA

สเต็ปสองแตะแสนคัน

จำกนัน้ เข้ำสูแ่ ผน 5 ปี 2021-2025
เพือ่ ไปสูเ่ ป้ำหมำยยอดรวมของรถ xEV ที่
250,000 คัน เป็นกำรต่อยอดจำกเฟสแรก
ด้วยกำรส่งเสริมโครงกำร ECO EV
จ�ำนวน 100,000 คัน ไปเป็น 250,000 คัน
และโครงกำร Smart City Bus จำก
1,000 คัน ไปเป็น 3,000 คัน ด้วยกำร
จัดสรรงบประมำณส�ำหรับ ATTRIC
อย่ำงต่อเนือ่ ง และยกระดับ R&D กำร
พัฒนำบุคลำกรและสถำนประกอบกำร,
มำตรกำร soft loan ส�ำหรับผูป้ ระกอบกำร
ทีต่ อ้ งกำรปรับเปลีย่ นไปสูย่ ำนยนต์สมัย
ใหม่, กำรปรับปรุงกฎระเบียบ ในกำรให้

บริกำรผ่ำนแพลตฟอร์ม โดยท�ำให้ธรุ กิจ
เดิมอยูไ่ ด้ และเกิดประโยชน์สงู สุดแก่
ผูบ้ ริโภค

น�าร่องรถราชการและรัฐวิสาหกิจ

กำรประชุมครัง้ นีไ้ ด้มมี ำตรกำรน�ำร่อง
กำรใช้งำน รถรำชกำร และรัฐวิสำหกิจ
โดยมีเป้ำหมำยเพื่อจัดซื้อ-เช่ำรถยนต์
อีวี แบ่งเป็น 1.รถประจ�ำต�ำแหน่งสะสม
8,500 คัน 2.รถใช้งำนของรำชกำร
7,500 คัน/ปี โดยให้กำรด�ำเนินกำร
1.จัดซือ้ รถ โดยยกเว้นภำษีสรรพสำมิต
และ VAT 2.รถทีเ่ ข้ำร่วมโครงกำรต้อง
เป็นรถทีผ่ ลิตในประเทศ หรือรถทดลอง
น�ำเข้ำตำมเงื่อนไข BOI และได้ตั้ง
งบประมำณในกำรเช่ำ-ซือ้ รถยนต์อวี ปี ระจ�ำ
ต�ำแหน่งของรองอธิบดี 1,200,000 บำท
อธิบดี 1,600,000 บำท ปลัดกระทรวง
2,800,000 บำท รัฐมนตรีว่ำกำร
3,700,000 บำท และรองนำยกรัฐมนตรี
4,000,000 บำท

อัดฉีดรถเก่าแลกอีวใี ห้ 1 แสน

เพือ่ เดินไปสูเ่ ป้ำหมำยรถยนต์ปลัก๊ -อิน
ไฮบริด 25,000 คัน และรถยนต์บอี วี ี
25,000 คัน ในช่วงเวลำ 3 ปีจำกนี้ นโยบำย
ดังกล่ำวได้มอบสิทธิประโยชน์ในกำร
รับซื้อรถเก่ำ (10 ปี) โดยให้มูลค่ำ
สูงสุด 100,000 บำทต่อคัน เพื่อให้
ผูใ้ ช้รถสำมำรถน�ำรถไปแลกเป็นรถยนต์
ไฟฟ้ำคันใหม่ได้ ภำยใต้เกณฑ์กำ� หนดว่ำ
จะต้องเป็นรถยนต์ทอี่ ยูใ่ นแค็ตตำล็อก
และผูข้ ำยจะต้องรับผิดชอบในกำรก�ำจัด
ซำกรถเก่ำด้วย ในขัน้ ตอนนีร้ ฐั บำลได้ตงั้
งบประมำณจำกภำษีสรรพสำมิตไว้ถึง
5 พันล้ำนบำท ส่วนโครงกำร Smart
City Bus ก็เช่นเดียวกัน โดยจะเริม่
จำกรถเมล์ ขสมก. 50 คัน และรถ

ขณะที่ในส่วนของรถจักรยำนยนต์
รับจ้ำงมำพร้อมกับโครงกำรวินสะอำด
เป้ำหมำยผูข้ บั ขีร่ ถจักรยำนยนต์รบั จ้ำง
53,000 คัน ระยะเวลำ 3 ปี 2020-2023
โดยกลุม่ เป้ำหมำย คือ ผูป้ ระกอบอำชีพ
ขับรถจักรยำนยนต์รบั จ้ำงทีม่ เี สือ้ วินเป็น
ชือ่ ตนเอง จะได้สทิ ธิประโยชน์รบั ซือ้ รถ
เก่ำ (10 ปี) 15,000 บำทต่อคัน ชดเชย
ดอกเบีย้ ส่วนต่ำง 10,000 บำทต่อคัน
ค่ำเปลีย่ นแบตเตอรี่ 30,000 บำทต่อคัน
ภำยใต้งบฯ 2,954 ล้ำนบำท ซึง่ คณะ
กรรมกำรหวังว่ำจะสำมำรถประหยัด
งบประมำณ ค่ำพลังงำนและกำรซ่อม
บ�ำรุง 5,891 ล้ำนบำท ซึง่ น่ำจะประเดิม
ได้ 500 คัน ในเดือนมิถนุ ำยนนี้
ทัง้ นี้ เชือ่ ว่ำเมือ่ ควำมชัดเจนระดับ
นโยบำย กำรสนับสนุนในภำพใหญ่จำก
รัฐบำลได้ประกำศออกมำชัดเจนแล้ว หลัง
จำกก่อนหน้ำนีท้ ภี่ ำคเอกชนเดินหน้ำกัน
ไปแบบไม่รทู้ ศิ ทำง เชือ่ ว่ำเมือ่ หัวขยับ
สร้ำงแรงจูงใจในกำรเปลีย่ นมำใช้ยำนยนต์
ไฟฟ้ำ รวมถึงกำรเพิ่มสิทธิประโยชน์
กำรลงทุนเพื่อจูงใจให้เกิดกำรลงทุน
ผลิตยำนยนต์ไฟฟ้ำในประเทศ ตลอดจน
กำรส่งเสริมกำรวิจยั และพัฒนำ จัดท�ำ
มำตรฐำน สร้ำงศูนย์ทดสอบสมรรถนะ
และควำมปลอดภัย จัดท�ำแผนกำรบริหำร
จัดกำรซำกรถและแบตเตอรี่ใช้แล้ว
และกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถบุคลำกร
ในอุตสำหกรรมยำนยนต์
เพือ่ ให้ภำคอุตสำหกรรมไทยเติบโต
และพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน โดยกำรต่อยอด
กำรเป็นฐำนกำรผลิตยำนยนต์ประเภท
เครื่องยนต์สันดำปภำยใน (internal
combustion engine : ICE) ไปสูก่ ำร
เป็นฐำนกำรผลิตยำนยนต์ไฟฟ้ำทีส่ ำ� คัญ
ในภูมภิ ำค รัฐบำลมีนโยบำยให้มกี ำรพัฒนำ
มุง่ สูอ่ ตุ สำหกรรมยำนยนต์สมัยใหม่ เพือ่
ให้ผปู้ ระกอบกำรยังอยูใ่ นห่วงโซ่อปุ ทำน
และเป็นก�ำลังส�ำคัญให้อตุ สำหกรรมที่
เกีย่ วเนือ่ งต่อไป โดยจะอำศัยกลไกทีส่ ำ� คัญ
คือ คณะกรรมกำรนโยบำยยำนยนต์
ไฟฟ้ำแห่งชำติ
จากนีไ้ ปโอกาสทีป่ ระเทศไทยและ
คนไทยจะได้ใช้ยานยนต์พลังงาน
สะอาด คงจะอยูแ่ ค่เอือ้ ม

รุน่ ใหม่ - เรนาสโซ ม

ผูใ้ ห้บริการหลังการขาย
Sneak Preview Hura
มาพร้อมเครือ่ งยนต์ V

‘มาสด

(ต่อจากหน
ท�ำงำนที่ไหนก็ได้
สื่อสำรไปยังทุกแผน
ตรงนีด้ ว้ ย work at
ท�ำงำนได้

เข้มป้องกัน

ตลอดช่วงระยะเวล
พยำยำมประกำศข้อก
กำรปฏิบตั ติ วั ให้พนัก
กระทรวงสำธำรณสุขก
พนักงำนทีเ่ ดินทำงอ
เรำใช้หลักกำรควำมป
ตรวจหำเชือ้ และกัก
ตำมก�ำหนด 14 วันก
ต่ำง ๆ สัง่ งดทัง้ หม
100 ปีมำสด้ำ ตอนน
เลื่อนจำกเดิมก�ำห
พฤษภำคม บริษัทแ
ไปเป็นช่วงเดือนตุล
ส่วนกิจกรรมทีจ่ ำ�
เป็นกลุม่ เล็ก ๆ เช่น
รถยนต์ แบ่งเป็นกลุม่
หรือแม้แต่แผนกำรป
เดือนเมษำยนทีจ่ ะถึง
เดิมซึง่ ประชุมพร้อม
แบ่งประชุมตำมภูมภิ
ขำย เพือ่ ป้องกันไม่ใ
เป็นจ�ำนวนมำก เช่น
เป็นในเขต กทม. รอบ
ในภำคกลำง และส่วน
ภำคตะวันออกเฉียงเ
ก็จะใช้เดินสำยในวัน

ช่วยดีลเลอร์เล

สถำนกำรณ์แบบ
ว่ำตลำดได้รบั ผลกระ
และก�ำลังซื้อที่ลดล
ประชุมดีลเลอร์ทจี่ ะ
กำรคุยกันมำกขึน้ จ
ก�ำหนดเป้ำให้ดลี เลอ
คงจะต้องคุยกันแบบ
อะไรที่ช่วยได้เรำท�ำ
ส่งเสริมกำรขำยเรำ
ส่วนมำตรกำรป
เรำพยำยำมก�ำชับไ
ประเทศให้เข้มงวด
ตรวจวัดอุณหภูมิ เ
มีหน้ำกำกอนำมัยใ

